Het gros van de omvangrijke tilproblematiek is opgelost. Maar hoe is het gesteld
met de vele horizontale transfers die een patiënt meemaakt?

Vliegen door het ziekenhuis
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er niet alleen daar, maar ook op afdelingen als de röntgen, intensive care (IC),
OK, de verpleegafdelingen en zelfs in
het mortuarium verrijdbare patiëntentilliften of plafondliften aanwezig, waarmee de transfers (nog steeds met
dezelfde Stretcherflite die door het ambulancepersoneel was aangebracht!)
uitgevoerd kunnen worden. De Stretcherflite reist dus als het ware met de
patiënt mee totdat hij niet meer nodig
is en kan worden weggegooid.
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